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Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Marina Vi-
veiros Trajano Cruz, designada por ato do Senhor Presidente, Dr.
Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem,
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 12017/2017, movido em face do Dr. SYLVIO
DA SILVA NEVES NETO, inscrito no CREFITO-4 sob o nº 100766
F, por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75.
Tendo em vista que o profissional encontra-se em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez)
dias úteis a partir de sua publicação, para CITARSYLVIO DA SILVA
NEVES NETO, portador do RG: 34.570.892-1 e CPF: 057.096.316-
80, filho de IVAN DA SILVA NEVES e LEILA MARIA MARTINS
NEVES, para querendo, apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, a contar da publicação do presente edital, sob pena de ser
declarado(a) REVEL, tendo como consequência o prosseguimento do
processo mesmo sem a sua presença, nos termos do art. 3º, caput e
parágrafo 1º, da Resolução COFFITO nº 471/2016

MARINA VIVEIROS TRAJANO CRUZ
Instrutora

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pelo Instrutor, Dr. Hugo Pereira
Goretti, designado por ato do Senhor Presidente, Dr. Anderson Luís
Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou dele co-
nhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o processo
disciplinar nº 15017/2017, movido em face do Dr. LUCIANO VIL-
LAR, inscrito no CREFITO-4 sob o nº 190.989 F, por infringência ao
art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo em vista que o
profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias úteis a partir de
sua publicação, para CITAR LUCIANO VILLAR, portador do RG:
M -8.844.516 e CPF: 265.605.038-36 , filho de MAURICIO PINTO
VILLAR e MARIA DAS GRACAS VILLAR , para querendo, apre-
sentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação
do presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como
consequência o prosseguimento do processo mesmo sem a sua pre-
sença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução
COFFITO nº 471/2016.

HUGO PEREIRA GORETTI
Instrutor

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Marina Vi-
veiros Trajano Cruz, designada por ato do Senhor Presidente, Dr.
Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem,
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante a CEDF, do CRE-
FITO-4, o processo disciplinar nº 12117/2017, movido em face da
Dra. TALITA COSTA GONÇALVES, inscrita no CREFITO-4 sob o
nº 56356 F, por infringência aos art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº
6.316/75. Tendo em vista que a profissional encontra-se em lugar
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital de citação, com
prazo de 10 (dez) dias úteis a partir de sua publicação, para CITAR
TALITA COSTA GONÇALVES, portadora do RG: MG-11.782.018 e
CPF: 046.361.176-46, filha de ITAEL GONCALVES DA ROCHA e
REGINA DAS GRACAS COSTA GONCALVES , para querendo,
apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, à contar da pu-
blicação do presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL
sendo que o processo prosseguirá sem a sua presença, nos termos do
art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução COFFITO nº 471/2016.

MARINA VIVEIROS TRAJANO CRUZ
Instrutora

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Jocimar Ave-
lar Martins, designada por ato do Senhor Presidente, Dr. Anderson
Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou dele
conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o processo
disciplinar nº 15117/2017, movido em face do Dr. LUIS FERNANDO
CARNEIRO LESSA, inscrito no CREFITO-4 sob o nº 43260-F, por
infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo
em vista que o profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir de sua publicação, para CITAR LUIS FERNANDO
CARNEIRO LESSA, portador do RG: MG-5.442.214 e CPF:
040.397.706-17, filho de CARLOS DE MIGUEL LESSA e HELAI-
NE CARNEIRO LESSA, para querendo, apresentar defesa, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do presente edital, sob
pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como consequência o pros-
seguimento do processo mesmo sem a sua presença, nos termos do
art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução COFFITO nº 471/2016.

JOCIMAR AVELAR MARTINS
Instrutora

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Luisa Amelia
Alves de Castro, designada por ato do Senhor Presidente, Dr. An-
derson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou
dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 8617/2017, movido em face da Dra. GLADYS
GRACIELA PANIAGO MIRANDA, inscrita no CREFITO-4 sob o nº
5.448 TO, por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº
6.316/75. Tendo em vista que a profissional encontra-se em lugar
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital de citação, com
prazo de 10 (dez) dias úteis a partir de sua publicação, para CITAR
GLADYS GRACIELA PANIAGO MIRANDA, portadora do RG:
1026194 e CPF: 695.540.301-00, filha de JOSE MIRANDA e DO-
RACY PANIAGO BARBOSA MIRANDA, para querendo, apresentar
defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do
presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como
consequência o prosseguimento do processo mesmo sem a sua pre-
sença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução
COFFITO nº 471/2016.

LUISA AMELIA ALVES DE CASTRO
Instrutora

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Cristiane
Luisa Renger, designada por ato do Senhor Presidente, Dr. Anderson
Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou dele
conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o processo
disciplinar nº 13717/2017, movido em face da Dra. NAIA DE OLI-
VEIRA SILVA ALVARES, inscrita no CREFITO-4 sob o nº 10705
TO, por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75.
Tendo em vista que a profissional encontra-se em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez)
dias úteis a partir de sua publicação, para CITAR NAIA DE OLI-
VEIRA SILVA ALVARES, portadora do RG: MG-13.160.104 e CPF:
071.354.856-88, filha de FRANCISCO LINDOLFO DE OLIVEIRA
e NEUSA RITA DA SILVA DE OLIVEIRA, para querendo, apre-
sentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação
do presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como
consequência o prosseguimento do processo mesmo sem a sua pre-
sença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução
COFFITO nº 471/2016.

CRISTIANE LUISA RENGER
Instrutora

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Marina Vi-
veiros Trajano Cruz, designada por ato do Senhor Presidente, Dr.
Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem,
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 13417/2017, movido em face do Dr. CID
LUIZ COLUCCI, inscrito no CREFITO-4 sob o nº 126885 F, por
infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo
em vista que o profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir de sua publicação, para CITAR CID LUIZ COLUCCI,
portador do RG: MG-751.361 e CPF: 34468447672, filho de LUIZ
COLUCCI e VERA AMARAL COLUCCI, para querendo, apresentar
defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do
presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como
consequência o prosseguimento do processo mesmo sem a sua pre-
sença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução
COFFITO nº 471/2016.

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Marina Vi-
veiros Trajano Cruz, designada por ato do Senhor Presidente, Dr.
Anderson Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem,
ou dele conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o
processo disciplinar nº 12317/2017, movido em face da Dra. THAIS
BELCAVELLO BARBOSA, inscrita no CREFITO-4 sob o nº 91657
F, por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75.
Tendo em vista que a profissional encontra-se em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez)
dias úteis a partir de sua publicação, para CITAR THAIS BEL-
CAVELLO BARBOSA, portadora do RG: MG-10.729.845 e CPF:
057.640.616-36, filha de LUIZ EDUARDO SIQUEIRA DE CAS-
TRO e ROSANGELA BELCAVELLO BARBOSA, para querendo,
apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da pu-
blicação do presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL,
tendo como consequência o prosseguimento do processo mesmo sem
a sua presença, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da
Resolução COFFITO nº 471/2016.

MARINA VIVEIROS TRAJANO CRUZ
Instrutora

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, através
do Conselho de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, lo-
calizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na cidade de Belo Ho-
rizonte/MG, neste ato representado pela Instrutora, Dra. Cristiane
Luisa Renger, designada por ato do Senhor Presidente, Dr. Anderson
Luís Coelho, torna público, a todos que o presente virem, ou dele
conhecimento tiverem, que tramita perante o CREFITO-4, o processo
disciplinar nº 12217/2017, movido em face da Dra. TALITA ESTELA
REIS UMBELINO, inscrita no CREFITO-4 sob o nº 8739 TO, por
infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei Federal nº 6.316/75. Tendo
em vista que a profissional encontra-se em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir de sua publicação, para CITAR TALITA ESTELA REIS
UMBELINO, portadora do RG: MG - 10.388.607 e CPF:
064.222.616-40, filha de MARCOS ANTONIO UMBELINO e MA-
RIA INES REIS UMBELINO, para querendo, apresentar defesa, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do presente edital,
sob pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como consequência o
prosseguimento do processo mesmo sem a sua presença, nos termos
do art. 3º, caput e parágrafo 1º, da Resolução COFFITO nº
471/2016.

CRISTIANE LUISA RENGER
Instrutora

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 5/2017-SRP

Processo Administrativo nº 14/2017.
Tendo em vista a adjudicação da licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 05/2017, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo para o CREFITO-4, decido: Ho-
mologar o resultado conforme especificado: Goldserv Comercial Ei-
reli - ME, CNPJ nº 14.004.528/0001-43, os itens 02, 04, 12 e 25 no
valor total de R$ 11.240,00. Dageal Comércio de Material de Es-
critório Ltda - ME, CNPJ nº 07.245.458/0001-50, os itens 01, 03, 15,
16, 17 e 23 no valor total de R$ 4.469,30. Hélio Masashi Saito & Cia
- EPP,CNPJ nº 62.492.798/0001-93, os itens 06, 07, 08, 10, 11, 13,
14, 21, 22, 26 e 31 no valor total de R$ 4.980,60. Safe Suply & IT
Suprimentos Ltda - EPP, CNPJ nº 14.183.614/0001-60, o item 09 no
valor total de R$ 920,00. Liciticom Distribuidora de Papelaria - Eireli
- ME, CNPJ nº 23.305.677/0001-33, o item 18 no valor total de R$
8.500,00. Organizer Distribuidora Ltda - ME, CNPJ nº
88.011.465/0001-99, o item 19 no valor total de R$ 770,00. Bobina
Super Indústria e Comércio Eireli - ME, CNPJ nº 10.656.935/0001-
84, os itens 20 e 27 no valor total de 2.828,00. Vitalix Papéis Eireli
- ME, CNPJ nº 38.038.519/0001-31, o item 24 no valor total de R$
6.580,00. L.R. Comércio de Suprimentos Ltda - EPP, CNPJ nº
22.966.860/0001-17, os itens 05, 28 e 29 no valor total de R$
12.850,00. Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli -
EPP, CNPJ nº 09.058.708/0001-78, o item 30 no valor total de
1.739,00. Alex Santana dos Santos, CNPJ nº 18.533.808/0001-08, o
item 32 no valor de 796,00. Total Distribuidora e Atacadista Ltda -
EPP, CNPJ nº 10.986.234/0001-03, o item nº 33 no valor total de R$
300,00.

Belo Horizonte, 1o- de junho de 2017.
ANDERSON LUÍS COELHO

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DO 3o- TERMO ADITIVO

Processo nº 114913 Contratante: CREFITO-8 CNPJ:
68.576.800/0001-99. Contratada: Implanta Informática Ltda. CNPJ
37.994.043/0001-40. Objeto: Licença de uso de sistema de controle
Administrativo e Financeiro. Fundamento Legal: Leis nºs 10.520/02;
8.666/93; Decretos nºs 3.55/00, 7.892/13. Vigência 30/05/17 à
30/05/18. Assinatura 29/05/17. O valor do contrato: R$ 22.849,84.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA
DA 7ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo, Processo Licitatório nº 002/15 - Con-
tratada: Rafael Flores Terra-ME, CNPJ 12.983.514/0001-93. Reno-
vação, prorrogação de vigência: Vigência: 3(três) meses. Data con-
tratação: 05.05.2017. Valor global R$ 7.200,00. Contratante: Con-
selho Regional de Fonoaudiologia 7ª Região CNPJ 05.379.164/0001-
95. Fundamento legal: Lei 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Proc. Adm. nº 5.2017 - Pregão Eletrônico nº 2.2017; Espécie: Atas de
Registro de Preços; Obj: Registro de preços para prestação de ser-
viços gráficos para atender às necessidades do Conselho Regional de
Medicina do DF; Vigência: 12 meses contados da publicação deste
aviso no Diário Oficial da União; Fornecedores: CONT - CORT
SERVIÇOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI-ME - valor total: R$
390,00; LISANDRO TAVARES DE SOUSA EIRELI ME - valor
total: R$ 3.640,00; EDITORA GRÁFICA GUARANY LTDA - valor
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